
:

Welkom op de Lanceerdag

Klaar voor vertrek?



Waarom?
• Nieuwe cao per 1/2/2019
• Nieuw en vernieuwd aanbod
• Ontwikkelingen: 

• A+O werkt ‘AVG proof’
• Aanvragen en afhandelen vergoedingen nog eenvoudiger
• Maak kennis met het vernieuwde oZone

• Maar eerst A+O in het kort…

Welkom!
We lanceren ons nieuwe aanbod!



Met ons aanbod richten we ons op:
• Medewerkers in de techniek
• HR en praktijkopleiders
• Directie

We helpen bedrijven en talenten bij opleiden, ontwikkelen en groei

Nieuwe CAO: 
Aanbod 2019 tot 1 juli 2021



Advies en ondersteuning door de regiomanager van A+O

Vergoedingen voor opleidingen en trainingen (subsidies)

Advies en ondersteuning voor bedrijven (projecten)

Workshops met aansluitend advies op maat

Toegang tot hét leerplatform van de techniek: oZone

Dit doen we met:
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Vinden en binden

Employer branding

1

Recruitment

Regionale Promotie Metalektro



Je weet dat je ‘iets’ met employer branding moet. Maar wat is de employer brand 
van jouw organisatie eigenlijk? En hoe vertaal je dat naar content en resultaat? 
Leer het in deze employer branding workshop!

Aanbod A+O

A+O biedt kosteloos workshops aan op diverse plekken in het land, zowel open inschrijving als incompany.
Opvolgend op de workshop kun je kosteloos 1 op 1 begeleiding krijgen.

Vinden en binden

Employer branding
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Aanbod A+O
Kosteloze workshop met praktijkgerichte e-learningmodules! Open inschrijving 
of incompany.
Opvolgend op de workshop kosteloos 1 op 1 begeleiding.

Vinden en binden

Recruitment
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A+O ondersteunt regionale samenwerkende partijen/platforms die zich 
inzetten voor het enthousiasmeren van mensen voor de Metalektro. 
Hierbij kan gedacht worden aan techniekevenementen, techniekwedstrijden 
en beurzen.

Vergoeding A+O

Per activiteit is jaarlijks maximaal € 5.000,- beschikbaar (inclusief BTW).

Vinden en binden

Regionale Promotie Metalektro
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Ontwikkel je organisatie

Strategisch leren en ontwikkelen
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HR metrics en HR analytics

Voldoende Vitale Vakmensen 
Persoonlijke inzetbaarheidsscan

Werkplekleren in de praktijk
Zelfroosteren



Vergoeding A+O
Vergoeding tot € 15.000,- om werk te maken van opleidingsbeleid in je organisatie. 
Gebruik de kosten voor een extern adviesbureau, om interne capaciteit vrij te 
maken of voor een combinatie.

Ontwikkel je organisatie

Strategisch leren en ontwikkelen
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Hoe weet je of je HR-beleid het gewenste effect oplevert? Hoe zorg je ervoor dat je 
bedrijfsstrategie en HR-beleid goed op één lijn zitten? Dat je op het goede moment 
de juiste acties onderneemt? Ontdek in de workshop HR metrics en analytics hoe je 
data kunt inzetten om toekomstbestendige keuzes te maken!

Aanbod A+O

Met de kosteloze workshop HR metrics en HR analytics krijg je in een dagdeel inzicht in de rol die data kunnen 
spelen bij HR en zie je welke toepassingen er zijn. 

Vraag daarna het gratis adviesgesprek aan met de trainer.

Ontwikkel je organisatie

HR metrics en HR analytics
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Zijn jouw medewerkers fit, gezond en gemotiveerd? Is het een uitdaging om je 
mensen inzetbaar te houden tot hun 67e? Hoe pak je dit aan?

Aanbod A+O
A+O ondersteunt jouw bedrijf kosteloos, zodat jij een slag in je bedrijf kunt maken met duurzame 
inzetbaarheid. We werken hiervoor samen met adviesbureau Berenschot. Tot en met 15 mei 2020 kun 
je kosteloos starten.

Ontwikkel je organisatie

Voldoende Vitale Vakmensen 
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Wil je inzicht in de duurzame inzetbaarheid van je mensen? De persoonlijke 
inzetbaarheidsscan (WAI) is een quickscan die je hierbij kan helpen. De scan meet 
het huidige en toekomstige werkvermogen van (groepen van) medewerkers in je 
organisatie. Je wordt begeleid door Zorg van de Zaak.

Aanbod A+O

A+O Metalektro biedt bedrijven de scan kosteloos aan voor groepen van 30 tot 100 medewerkers.

Ontwikkel je organisatie

Persoonlijke inzetbaarheidsscan
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Aanbod A+O in voorbereiding
Kosteloos advies en begeleiding op thema’s als:
• werkinstructies
• kennisdeling
• werkplekbegeleiding
• inwerken medewerkers

Ontwikkel je organisatie

Werkplekleren in de praktijk
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Aanbod A+O in voorbereiding
Kosteloos advies en begeleiding op maat om met zelfroosteren aan de slag te gaan. 

Ontwikkel je organisatie

Zelfroosteren
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Opleiden nieuw talent

Financieringsreglement opleiden 
van leerlingen en werknemers

3

Vergroten zij- en bbl-instroom
Stagevergoeding

Voorschakelen zij-instroom
Inwerken zij-instromer
Van-werk-naar-werk (1-10 medewerkers)



Vergoeding A+O
€ 3.000,- per jaar per (leerling-)werknemer - 4 dagen werken, 1 dag naar school
€ 3.800,- bij opleiden via bedrijfs(tak)school - 3 dagen werken, 2 dagen school
(m.i.v. schooljaar 2019-2020)

Opleiden nieuw talent

Financieringsreglement opleiden 
van leerlingen en werknemers
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Plaats je via een flexorganisatie een bbl-leerling op niveau II, III of IV, 
dan kun je bij A+O een vergoeding aanvragen.

Vergoeding A+O

De hoogte van de vergoeding bedraagt 2/3 van de geldende bbl-vergoeding.

Opleiden nieuw talent

Vergroten zij- en bbl-instroom
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Vergoeding A+O in voorbereiding
Maximaal € 3.000,- per medewerker.

Let op: bij deze regeling is de medewerker nog niet in dienst bij een bedrijf.

Opleiden nieuw talent

Voorschakelen zij-instroom
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Is er een zij-instromer bij je organisatie in dienst, maar niet direct inzetbaar? 
A+O helpt deze nieuwe medewerkers een goede start te geven met onze 
‘inwerkvergoeding’. 

Vergoeding A+O

Maximaal € 3.000,- per medewerker.

Opleiden nieuw talent

Inwerken zij-instromer
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Vergoeding A+O
Elke deelnemer krijgt een volledig van-werk-naar-werk-traject ter hoogte van 
maximaal € 5.000,- (excl. BTW). 
Je bedrijf betaalt een vaste bijdrage van 10% per medewerker.

Opleiden nieuw talent

Van-werk-naar-werk (1-10 medewerkers)
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Vergoeding A+O
Schooljaar 2018-2019: maximaal € 70,- per 4 weken.
Schooljaren 2019-2021: maximaal € 160,- per 4 weken.

Opleiden nieuw talent

Stagevergoeding
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Ontwikkel jezelf

Individuele ontwikkelvouchers
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Persoonlijk opleidingsbudget

Ontwikkelen digitale vaardigheden

Hoe word ik futureproof leidinggevende?
Ontwikkelen HR-professional 

Hoe begeleid ik (nieuwe) collega’s nog beter?

Ontwikkel jezelf

Ontwikkelen praktijkopleider 



Vergoeding A+O
Individuele ontwikkelvoucher ter waarde van € 1.500,-. Voor:
• opleidingsactiviteiten
• coaching gericht op je loopbaan
• opleidingsactiviteiten gericht op je huidige functie.

Aanvragen via loopbaancoach of werkgever.

Ontwikkel jezelf

Individuele ontwikkelvouchers
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Ontwikkel jezelf

Individuele ontwikkelvouchers - WERKNEMER

4

Aanvragen via de loopbaancoach van de vakbond
Aanvraag open vanaf 23 mei 2019

Informatiebijeenkomst Loopbaancoaches

Donderdag 23 mei 2019
12.30 – 14.30 uur

Hilversum, Van der Valk – De Witte Bergen

Aanmelden Loopbaancoaches

Mail vóór 9 mei naam, telefoonnummer en e-
mailadres van de loopbaancoach naar: 

secretariaat@ao-metalektro.nl

mailto:secretariaat@ao-metalektro.nl


Vergoeding A+O
Het Persoonlijk OpleidingsBudget heeft een waarde van € 1.500,- en kan gebruikt 
kan worden voor loopbaangerichte en/of functiegerichte ontwikkelactiviteiten.

Ontwikkel jezelf

Persoonlijk opleidingsbudget
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Vergoeding A+O
A+O vergoedt 90% van de externe kosten tot maximaal € 1.000,-. 
Bijvoorbeeld voor:
• beter samenwerken of communiceren
• functioneringsgesprek voeren
• leiderschapstraject 
• loopbaancheck of loopbaancoaching. 

Ontwikkel jezelf

Ontwikkel jezelf
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Vergoeding A+O
A+O vergoedt 90% van de externe kosten tot maximaal € 1.000,-. Voor opleidingen 
of trainingen gericht op digitale vaardigheden.

Ontwikkel jezelf

Ontwikkelen digitale (technische) vaardigheden
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Aanbod A+O
• 3-daagse leergang door Schouten & Nelissen.
• Deelname aan de leergang is kosteloos.
• Open inschrijving en incompany.

Ontwikkel jezelf

Hoe word ik futureproof leidinggevende?
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Lukt het jou om HR goed op de kaart te zetten? Kun je alle werkzaamheden 
bijbenen? Werving, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid, 
nieuwe regelgeving... er komt veel kijken in je dagelijkse praktijk.

Vergoeding A+O

We helpen je graag om je verder te ontwikkelen in je vakgebied. 
Je kunt hiervoor een vergoeding krijgen van max. € 4.500,-.

Ontwikkel jezelf

Ontwikkelen HR-professional 
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Ben je praktijkopleider en wil je je (didactische) vaardigheden verder ontwikkelen?

Vergoeding A+O

Met onze vergoeding van max. € 1.500,- kun je een training of opleiding volgen in het nóg beter begeleiden 
van leerlingen.

Let op: naast deze vergoeding biedt A+O ook de workshop ‘Hoe begeleid ik (nieuwe) medewerkers nog beter?’

Ontwikkel jezelf

Ontwikkelen praktijkopleider
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Aanbod A+O
Kosteloze workshop met praktijkgerichte e-learningmodules via oZone
Opvolgend op de workshop kun je 1 op 1 begeleiding krijgen.

Ontwikkel jezelf

Hoe begeleid ik (nieuwe) collega’s nog beter?

4
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oZone
oZone is hét leer(management)platform (LMS) binnen de techniek. 
Krijg grip op de (technische) kennis en vaardigheden van je medewerkers 
met dit online leersysteem.

Aanbod 2019 tot 1 juli 20215

Presentator
Presentatienotities
oZone is hét leer(management)platform (LMS) binnen de techniek. �Krijg grip op de (technische) kennis en vaardigheden van je medewerkers met dit online leersysteem.



Aanbod A+O
Gebruik en begeleiding om oZone op te implementeren in je organisatie is 
kosteloos.

oZone

Aan de slag met oZone

5
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Samenwerken in de regio

Innovatiesubsidie voor bedrijfs(tak)scholen

6

Hybride techniekopleider
Docentstages
Servicepunten Techniek



Vergoeding A+O
Subsidie maximaal 70% van het projectbudget. Voor projecten gericht op:
• Onderwijsinnovatie
• Professionaliseren onderwijsgevenden
• Versterken samenwerking vmbo-mbo-hbo

Samenwerken in de regio

Innovatiesubsidie voor bedrijfs(tak)scholen
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Ben je een ervaren vakman of -vrouw en wil je bijdragen aan goed en up-to-date 
onderwijs voor je medewerkers van morgen? Word dan hybride techniekopleider! 
In dit scholingstraject worden ervaren en gemotiveerde vakmensen binnen een jaar 
opgeleid tot assistent-docent (instructeur) voor technische vmbo’s en roc’s. Op deze 
manier krijgen vaktechnici de kans hun kennis door te geven én bij te dragen aan 
het oplossen van het lerarentekort.

Vergoeding A+O

A+O vergoedt de opleidings- en verletkosten voor het behalen van het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD).

Samenwerken in de regio

Hybride techniekopleider
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Wil je de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven verkleinen? En meehelpen aan 
goed opgeleide toekomstige medewerkers? Bedrijven die docenten een stageplaats 
aanbieden kunnen daarvoor een vergoeding aanvragen bij A+O.

Vergoeding A+O

De vergoeding bedraagt tussen de € 450,- tot € 1.500,- per stageplaats.

Samenwerken in de regio

Docentstages

6



Servicepunten techniek kunnen bij A+O een vergoeding aanvragen voor het 
updaten van een servicepunt of het (her)starten van een servicepunt.

Vergoeding A+O

Maximaal € 25.000,- (inclusief BTW) over een periode van 3 jaar.

Samenwerken in de regio

Servicepunten Techniek
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www.metalektro.incijfers.nl/dashboard
• Actuele Metalektro arbeidsmarktinformatie
• Te gebruiken als benchmark eigen bedrijfsgegevens
• Vervanger van halfjaarlijkse arbeidsmarktmonitor
• Toelichting of demonstratie? Bel je regiomanager

Metalektro in cijfers

Dashboard
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Werkwijze Vergoedingen 

Presentator
Presentatienotities
Eenvoudig:We hebben geprobeerd de regelingen vanuit het perspectief vanuit het bedrijf/jullie te benaderen. Hierbij zijn regelingen samengevoegd die veel op elkaar lijken of elkaar overlappen. Hierdoor hoeft er niet meer gekeken te worden naar welke regeling het beste past, maar is er 1 regeling die breed kan worden ingezet. Daarnaast is het aanvraagproces opnieuw bekeken en waar mogelijk vereenvoudigd. Daarbij zijn de indientermijnen over het algemeen gelijkgetrokken en geldt voor alle trainingsregelingen dat de aanvragen binnen 6 maanden moet worden aangevraagd en binnen 3 maanden gedeclareerd. Het is belangrijk dat afdrachtsgelden op een legitieme manier worden besteed. Uit de goedgekeurde aanvragen zullen we daarom een steekproef trekken. Zit uw goedgekeurde aanvraag in de steekproef, dan moet u de betreffende documenten kunnen overleggen. Is dat niet het geval, dan behouden wij ons het recht voor om eventuele uitbetaalde voorschotten terug te vorderen. 



Veranderingen

Financierings-
reglement Opleiden

HBO-
duaal

BOE
BBL

Stage

Stage

Ontwikkel 
Jezelf

TPV

TFBV
SAL

Strategisch leren

Adviestraject

Strategisch 
plan

Digitale 
Vaardigheden

Digitale 
Vaardig-
heden

Opleidingsbudget 
werknemer

LVL 
WN

LVL 
WG

POB

• Eenvoudig
• Uniform
• AVG-proef
• Steekproef i.v.m. 

verantwoording SZW

Presentator
Presentatienotities
Eenvoudig:We hebben geprobeerd de regelingen vanuit het perspectief vanuit het bedrijf/jullie te benaderen. Hierbij zijn regelingen samengevoegd die veel op elkaar lijken of elkaar overlappen. Hierdoor hoeft er niet meer gekeken te worden naar welke regeling het beste past, maar is er 1 regeling die breed kan worden ingezet. Daarnaast is het aanvraagproces opnieuw bekeken en waar mogelijk vereenvoudigd. Daarbij zijn de indientermijnen over het algemeen gelijkgetrokken en geldt voor alle trainingsregelingen dat de aanvragen binnen 6 maanden moet worden aangevraagd en binnen 3 maanden gedeclareerd. Het is belangrijk dat afdrachtsgelden op een legitieme manier worden besteed. Uit de goedgekeurde aanvragen zullen we daarom een steekproef trekken. Zit uw goedgekeurde aanvraag in de steekproef, dan moet u de betreffende documenten kunnen overleggen. Is dat niet het geval, dan behouden wij ons het recht voor om eventuele uitbetaalde voorschotten terug te vorderen. 



Financieringsreglement Opleiden

Financieringsreglement Opleiden van 
leerlingen en werknemers

HBO-
duaal

BOE BBL

Financieringsreglement Opleiden

• Van 3 regelingen naar 1
• Steekproef binnen 4 maanden
• A+O vergoedt €3000,- per studiejaar
• 4 dagen werken 1 dag school

Regeling Bedrijfs(tak)scholen

• Vanaf 1 sept. nieuwe regeling
• 3 dagen werken 2 dagen school
• A+O vergoedt €3800,- per studiejaar

(in ontwikkeling)

Presentator
Presentatienotities
Voor het aanvragen voor het opleiden van een leerling of een werknemer, is er geen onderscheid meer tussen de verschillende regelingen. BBL/ HBO-duaal/ BOE worden samengevoegd tot het nieuwe reglement: Financieringsreglement Opleiden van leerlingen en werknemers. De hoogte van de vergoeding is hetzelfde en hiermee de regeling ook.De hoogte van de vergoeding wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door het bestuur van A+O.De startdatum van de opleiding bepaald hierin de hoogte.De handtekening van zowel de werkgever als (leerling)-werknemer worden bij de aanvraag gevraagd en niet meer bij de declaratie.Het enige wat u nog hoeft te doen is het aanvraagformulier te ondertekenen en te uploaden! Bij de aanvraag hoeven verders geen documenten meer mee te worden gestuurd (géén BPV/POK, géén bewijs van inschrijving, géén LAO/AO). U moet echter wel in het bezit zijn van deze documenten. Hierover wordt de eerder benoemde steekproef getrokken.Vanaf 1 september komt er een nieuwe regeling bij deze wordt op dit moment nog verder ontwikkelt.



Aanvragen?

Presentator
Presentatienotities
Aanvragen van de nieuwe vergoeding is heel eenvoudig. Hiervoor logt u in, in Mijn A+O. Mocht u nog niet over deze gegevens beschikken dan horen wij het graag.Zodra u bent ingelogd komt u in uw eigen dashboard. Hier selecteert u nieuwe aanvraag rechtsbovenin.







Presentator
Presentatienotities
Scherm moet nog worden aangepast, in afwachting van ICT aanpassingen



Presentator
Presentatienotities
Scherm moet nog worden aangepast, in afwachting van ICT aanpassingen



Ontwikkel jezelf

Ontwikkel Jezelf

TPV

TFBV
SAL• Samenvoeging van regelingen

• Scan Advies Loopbaanontwikkeling
• Training Persoonlijke Vaardigheden
• Training functionerings- en 

beoordelingsgesprekken voeren
• A+O vergoedt tot max. €1000,-

(10% eigen bijdrage)
• 350 aanvragen per kalenderjaar

Presentator
Presentatienotities
De regelingen:Scan advies loopbaanontwikkelingTraining persoonlijke vaardighedenTraining functionerings- en beoordelingsgesprekken voerenWorden straks 1 regeling Ontwikkel jezelfWaardoor we 1 brede regeling krijgen in plaats van 3 kleine regelingen.Hierbij is het bedrag verhoogd waarbij de maximale vergoeding € 1000,- bedraagt, waarvan het bedrijf 10% bijdrage levert.Bij de aanvraag worden gegevens gevraagd van de medewerker en opleiding. Op basis hiervan wordt er een bedrag gereserveerd. Tijdens een klankbordengroep waarbij verschillende bedrijven zijn uitgenodigd uit de sector, kwam naar voren dat het als prettig wordt ervaren om vooraf zekerheid te hebben dat het bedrag voor de opleiding vanuit A+O is gereserveerd. In het gehele proces wordt continu gemonitord welke gegevens wij opvragen en welke nodig zijn voor de uitvoering van het proces. Hierbij wordt rekening gehouden met regel en wetgeving.   



Digitale vaardigheden

Digitale Vaardigheden

Digitale Vaardigheden
• Nieuwe regeling
• Digitalisering/Robotisering
• A+O vergoedt tot max. €1000,-

(10% eigen bijdrage)
• 350 aanvragen per kalenderjaar

Presentator
Presentatienotities
De regeling is gericht op bedrijven die hun medewerkers de mogelijkheid bieden deel te nemen aan trainingen en cursussen om zich verder te ontwikkelen op het gebied van digitalisering en robotisering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het omgaan met 3D printers, nieuwe robots of digitale tekeningen maken en lezen. Hiermee is deze regeling gericht op technische trainingen en cursussen op het gebied van digitale vaardigheden.A+O vergoedt tot maximaal €1000,- euro waarvan 10% eigen bijdrage is. Per bedrijf kan er naast de 350 aanvragen voor ontwikkel jezelf 350 aanvragen voor digitale vaardigheden worden aangevraagd. 



Aanvragen

Presentator
Presentatienotities
Ook voor de regelingen Ontwikkel Jezelf en Digitale vaardigheden is het aanvraagproces zo eenvoudig mogelijk gemaakt.U logt in in Mijn A+O.







Strategisch leren en ontwikkelen

Strategisch leren en 
ontwikkelen

Adviestraject

Strategisch plan • Van 2 regelingen naar 1
• Van 3 fases naar 1
• Aanvragen via Mijn A+O 
• A+O vergoedt maximaal €15.000,-

Presentator
Presentatienotities
Zoals Melanie eerder aangaf is de regeling strategisch leren vereenvoudigdVoorheen waren er 2 regelingen. Ontwikkelen strategische opleidingsplan werknemers en adviestraject gesprekscyclus.Daarin had je bij strategisch ontwikkel plan 3 verschillende fases. Om dit te vereenvoudigen is er 1 regeling gemaakt: strategisch leren en ontwikkelen. �Wij proberen ook zoveel mogelijk 1 kanaal te gebruiken om de vergoedingen aan te vragen. Vanaf nu is het mogelijk om de aanvraag in te dienen via Mijn A+O.



Stage

• Eenvoudiger
• Steekproef
• A+O vergoedt vanaf 1-8-19 € 160,-

per 4 weken (nu € 70,- per 4 weken)

Stage

Stage

Presentator
Presentatienotities
De stagiair dient vanaf 6 mei 2019 het aanvraagformulier te ondertekenen en dus niet meer het declaratieformulier. U hoeft bij de aanvraag géén documenten meer mee te sturen (géén BPV/POK  MBO, géén bewijs van inschrijving  HBO). U dient wel in het bezit te zijn van deze documenten. Het enige wat u nog maar hoeft te doen is het aanvraagformulier ondertekenen en uploaden!Ook hier geldt dat we een steekproef trekken over de aanvragen. Zit uw goedgekeurde aanvraag in de steekproef, dan moet u de betreffende documenten kunnen overleggen.Het declaratieproces is volledig gedigitaliseerd. Dit houdt in dat u in Mijn A+O alleen hoeft aan te geven of de einddatum van de stage nog correct is. De stagevergoeding bedraagt op dit moment € 70,- per 4 weken bij een voltijd stage.Vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 wordt de vergoeding van de stageregeling verhoogd naar €160,- per 4 weken bij een voltijdstage. �



Individueel 
Opleidingsbudget

Medewerker

Persoonlijk opleidingsbudget
- 1 of meer trainingen
- Per bedrijf maximaal 50 aanvragen

Route 
werkgever

Route 
werknemer

Individuele ontwikkelvoucher 
- 1 of meer trainingen
- Per bedrijf maximaal 50 aanvragen

Opleidingsbudget

Presentator
Presentatienotities
Straks zijn er 3 regelingen waar de werknemer een opleidingsbudget krijgt.Wellicht herkenbaar uit het verleden met kleine verschillen. Voor de bovenstaande regelingen wordt van te voren de verschillende activiteiten in 1 x aangevraagd. Voor alle 3 de regelingen is de maximale vergoeding € 1500,- Zowel een POB als een individuele leervoucher kan voor een werknemer worden aangevraagd.De eerste die we uitlichten is het POB het persoonlijk opleidingsbudget:A+O vergoedt maximaal €1500,- per medewerker.Hierbij vraagt de werkgever via Mijn A+O de vergoeding aan. Daarnaast hebben we de individuele ontwikkelvoucherHierin zijn 2 verschillende routes:Waarbij 1 route via de werkgever loopt, hierbij vraagt de werkgever de vergoeding aan via Mijn A+OEn 1 route waar de werknemer via een loopbaancoach van de vakbond zijn aanvraag indient. 



Ontwikkel jezelf

Individuele ontwikkelvouchers - WERKNEMER
Aanvragen via de loopbaancoach van de vakbond
Aanvraag open vanaf 23 mei 2019

Informatiebijeenkomst Loopbaancoaches

Donderdag 23 mei 2019
12.30 – 14.30 uur

Hilversum, Van der Valk – De Witte Bergen

Aanmelden Loopbaancoaches

Mail vóór 9 mei naam, telefoonnummer en e-
mailadres van de loopbaancoach naar: 

secretariaat@ao-metalektro.nl

mailto:secretariaat@ao-metalektro.nl
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